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BAB V 

PENUTUP 

A.  Simpulan     

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai Analisis maslahah mursalah 

eksistensih terhadap minimarket pada pasar tradisional di Kecamatan  Patampanua di 

atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengaruh minimarket terhadap pasar tradisional di Kecamatan 

patampanua. ialah di karenakan untuk mendapatkan tempat berbelanja 

yang nyaman yang mudah di akses oleh masyarakat, selain itu dengan 

adanya minimarket di Kecamatan Patampanua adalah memberikan 

dampak negative/relatif bagi masyarakat, di karenakan toko modern 

memliki pasilitas yang baik, dan juga ketentuan pada letak jarang 

antara pasar tradisional dan toko modern yang akan memepengaruhi 

minat masyarakat, maka dari itu dalam penataan toko modern dan 

sejenis nya, perlu campur tangan pemerintah setempat untuk 

melindungi pasar tradisional dan usha mikro kecil lainya, sehingga 

dapat eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layak 

suatu usaha. di karenakan juga jam buka pasar tradisional hanya dua 

kali dalam seminggu  dan tentunya apa bila pasar tertutup maka yang 

menjadi incaran masyarakat adalah toko modern 

2. Pendapatan pedagang di pasar tradisional dengan adanya minimarket 

di Kecamatan Patampanua, Bagi para pedagang maupun pemilik toko 

tradisional yang berada di pasar tradisional yang ada di sekitaran 

minimarket, masih tidak  efektif  dari sebagian bagi para pedangang, di 
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mana hal tersebut secara tidak langsung mengurangi transaksi yang 

akan terjadi dipasar tersebut, namun dengan adanya minimarket yang 

memberikan persaingan yang ketat, antara pengusaha toko tradisional 

dengan minimarket, secara tidak langsung meningkatkan inovasi dan 

keterampilan bagi para pedagang untuk memasarkan produk-

produknya mereka, akibat adanya persaingan di dalam sesame 

pedagang. 

3. Tinjauan maslahah dengan adanya minimarket, di tinjau dari segi 

kemaslahatan bagi masyarakat, untuk meperjuangkan hak-hak sesama 

pedagang masih belum mampu mendapatkan hak selayaknya. Namun 

bagi para konsumen, manfaat yang muncul akibat adanya minimarket 

ialah pilihan produk yang hendak di beli semakin beragam dan 

semakin banyak pilihan. Kemudian tinggal bagaiman selerah masing-

masing dari mereka, apakah mau membeli yang harganya lumayan 

tinggi, sedang/menegah ataupun rendah semua terserah konsumen 

tersebut. Di sisi lain manfaat bagi pembeli adalah mereka tidak perlu 

lagi jauh-jauh ke kota untuk membeli barang yang mereka butuhkan 

karna sudah ada dalam satu tempat yang ada di daerah tersebut. 

Didalam tinjauan maslahah degan eksistensih minimarket jelas 

membawa kemaslahatan yang begitu besar dan bersifat umum, 

sehingga dapat d iambil rujukan di setiap daerah. 
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B. Saran  

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil dari penelitian 

dan kesimpulan yang peneliti simpulkan yaitu: 

1. kepada para pelaku usaha, sudah selayaknya memberikan pelayanan 

yang terbaik untuk pemenuhan hak-hak konsumen, prinsip ke jujuran, 

kenyamanan dan amanah sangat di perlukan dalam jual beli. 

2. Berdasarkan fakta di lapangan hendaknya pemerintah di Kecamatan 

Patampanua, hendak melihat situasi kondisi di setiap daerah dengan 

adanya pembangunan minimarket, karena itu sangat berdampak bagi 

masyarakat khusus nya para pedagang kaki lima atau toko tradisional 

yang ada sekitaran daerah tersebut, suapaya dapat mensejahtrakan 

sesama pedagang. 
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